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שני ע הילדי את להפגיש הזדמנות היא היולדת פרשת
:חשובי נושאי
הראשו עלהנושא האושר הוא בהקדמה, שפתחנו כפי ,

התלמידי ע ניזכר בפרט. ובישראל בכלל משפחה הקמת
להוליד והאמהות האומה אבות של הגדולה בהשתוקקות
לכל ואושר ברכה שיביא הגדול הגוי יתפתח שמה ילדי
במצרי המשפחות את שליוותה בשמחה ג ניזכר האומות.
האמהות של הנפש מסירות את נזכיר תינוק. כל לידת ע
למרות תינוקות להוליד כוח בכל שהשתדלו והמיילדות
התברכו בה האלוקית והברכה השמירה על ונדבר הסכנה,
וכו', וישרצו" פרו ישראל "ובני שנאמר: כפי ,במצרי ישראל
ג הדורות, בכל ."יפרו וכ ירבה כ אות יענו "וכאשר
בתקווה מלא היה ישראל ע ביותר, קשי במצבי
של בליב נעורר זה בלימוד תינוק. כל בלידת ובשמחה

בישראל. תינוק כל הולדת על גדולה שמחה הילדי
השני שהיאהנושא האלוקית החכמה ע פגישה הוא

הנדרשת הענוה על הילדי ע נדבר מחכמתנו. למעלה
ובדיני בכלל וטהרה טומאה בדיני עוסקי כשאנו מאתנו
הכתוב גזירת ה טומאה דיני ששאר כש בפרט. יולדת
טומאת לדיני הסבר למצוא קשה כ ,טעמ יודעי ואיננו

היולדת.

מוצאי אנו זה לקושי דוגמאות להבנה. קשי היולדת דיני כאמור
:הבאי בדיני
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   ...˘ÓÂÁÓ ˙ÂÈ ÊÙÈ Ï‡ ˙ÂÂˆÓ ÂÂÓÓ ÊÙÓ‰ ÏÎ ‡Ï‡"

‡ÈÈ˘ ‰Ó‡Â ÔÂÓÓ‰ ÏÚ ‰Â˙ ‰ÒÁ È‰ ,Ô‰ ÈÈÁ Ì„‡˘ ˙Â˜ ÂÏÈÙ‡
"...Â„È ˙ÒÓ ÈÙÎ

לידה על לספר אפשר כפתיחה) (או זה לנושא כסיכו
את ולתאר (בארצ שישראל בזמ (או המדבר בתקופת
נוכל שנולד. החדש התינוק על במשפחה הגדולה השמחה
ה' בית אל לירושלי לעלות המשפחה התארגנות על לספר
השמחה הרוח רוממות את נתאר יונה. ב או ותור כבש ע
המקדש, אל הכניסה ע המשפחה בני כל של וההודאה
הקרבת ובזמ בו המשרתי הכהני ע המפגש בשעת

הקרבנות.
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.‰‡ÓË ˙„ÏÂÈ˘ ÔÈ„‰ ÌˆÚ .‡
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.2ÌÈ„‚ ˙Úˆ
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הראוי הכבוד יחס ע הילדי את נפגיש אלו בדברי
בפרט. חכמי תלמידי ולכהני בכלל חכמי לתלמידי
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המרכזיי מתפקידיו אחד ע הילדי את נפגיש זה בלימוד
כפי בתשובה, לשוב החוטא את לעורר שהוא ,הכה של
הדר על נדבר זאת ע יחד הקרבנות. בעבודת ראינו שכבר
וכבוד אהבה מתו  תוכחה מצוות לקיי יש בה הראויה

האחר. את לבייש שלא יתרה וזהירות
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  סיכום דיני צרעת עור הבשר

פסיקת   תאור הנגע

  הכהן

מצב הנגע 

  לאחר הסגר

מצב הנגע לאחר   פסיקת הכהן

  הסגר שני

פסיקת 

  הכהן

כתם בגודל גריס 

בגוון של אחד 

מארבעה מראות 

  נגעים

מסגיר 

  לשבוע

      מוחלט  התפשט הנגע

שיער שבנגע 

  הפך ללבן

  מוחלט

  מוחלט  מחיה בנגע

הסגר לשבעה   עמד בעינו

  ימים נוספים

  מוחלט  התפשט

בנגע ששיער   טובל וטהור  כהה

  הפך ללבן

  מוחלט

  מוחלט  מחיה בנגע

  טובל וטהור  עמד בעינו

          מוחלט  יש בנגע שיער לבן

          מוחלט  יש בנגע בשר חי

  



   



   

  

       
         

           
         
            

         
  

 
         
           

     
          

  

        


          
             
           

     

      

           
          



    



        
  

          
            
          



  

       
         

           
         
            

    
         
          
            
            



  

  צרעת השחין והמכוהסיכום דיני 

  פסיקת הכהן  מצב הנגע לאחר הסגר  פסיקת הכהן  תאור הנגע

כתם בצבע לבן 

שהתפתח על גבי דלקת 

בעור הנובעת ממחלת 

שחין או כויה שהתחילו 

  להרפא

  מוחלט  התפשט הנגע  מסגיר לשבוע

  מוחלט  בנגע הפך ללבןששיער 

  טובל וטהור  עמד בעינו

  טובל וטהור  כהה

  



     



    

        
         


    



          
       
         

           
         

 
           


      

          
           

     
           
        

  
          
          


       

        
  



    



         
 

        


            
        

          
           

   
         

         
           


         

    

 

          
             

        

          
            
          

      

Í˙È '‰ ˙ÂÂÎ ˘‡ ‡Â‰ Ô˜Ê‰ Â‡ ˘‡‰ ˙Úˆ ˘‡ ‰ÊÓ ÎÈ"
Â˙ÙÁ È„È ÏÚ ÂÂÁ ˜ÂÓÈ˘ ...ÈÂÏ‚Â ÌÂÒÙ Â˙Ú ‡ÈˆÂ‰Ï

"ÂÏ ‡ÙÂ ˘Â Ì‡ÈÁ‰Ï ˘Ù‡ È‡˘ ÈÂÏ‚˘ ÌÈÚ‚ ‰ÏÂ„‚‰



     



         
          

           
         

          
          
          
           
          

      
           


       

         
   

           
      

         
      

          
      

        
   

         
           
           



    



          
 

          
          

    "ÔÂÈ˘Ù ÈÂˆÓ ‡Ï ÔÂ˘‡‰ ÚÂ˘Â"
          
           

 
    

      
     

           
  

 

        
          

           
         

    
           

         
  

‰ÏÚ‰ ˘È‡‰ ˙‡ ÂÚÏ ÔÚÓÏ ,Â˙Ú˘Ï ÂÚ ÁÙ ‡Â‰ ˜‰Â Ï‡"
˙ÚÎÂ ˙‡Ê‰ ‰Ú‰ ÂÏ È„Â ‰Â˘˙‰ Ï‡ ,Ú Â‰‰ ‰ÊÈ‡ Â ˘È˘

"‡Â‰ Â‰Ë



     



  

         
       

ÈÙÏÎ „˜„˜ ÚÂÙÈ˘ÓÂ ...˙Á‚ ÈÂ˜ ÂÈÙ ÈÙÏÎ „˜„˜ ÚÂÙÈ˘Ó"
"˙Á˜ ÈÂ˜ ÂÈÂÁ‡

        
  

         


         


        
          

  

         
            

     




  סיכום דיני נגעי ראש וזקן

פסיקת   תאור הנגע

  הכהן

מצב הנגע 

  לאחר הסגר

מצב הנגע לאחר   פסיקת הכהן

  הסגר שני

פסיקת 

  הכהן

נשירה  -נתק 

קומית של מ

שיערות בשיעור 

ובמקום , של גריס

הנשירה ישנו כתם 

  )ד"כראב(לבן 

מסגיר 

  לשבוע

      מוחלט  התפשט הנגע

גדל בנגע שיער 

  צהוב דק 

  מוחלט

מגלח ומשאיר   עמד בעינו

שורות שתי 

שיערות 

סביבות הנגע 

  ומסגיר לשבוע

  מוחלט  התפשט הנגע

גדל בנגע שיער 

  צהוב דק

  מוחלט

  טובל וטהור  עמד בעינו

היה במקום 

הנשירה שיער 

  צהוב דק

גדל שיער   מוחלט

  שחור

      טהור

היה במקום 

הנשירה שיער 

  שחור

          טהור

 גבחת או קרחת

קום הנשירה שבמ

נראה נגע כגריס 

באחד מארבעת 

  המראות

מסגיר 

  לשבוע

      מוחלט  התפשט הנגע

נראה בשר חי 

  בנגע

      מוחלט

  מוחלט  התפשט הנגע  מסגיר לשבוע  עמד בעינו

נראה בשר חי 

  בנגע

  מוחלט

  טובל וטהור  עמד בעינו

  



   



  

          
         
          

     
        

     
 

       
       

     
         

        
        

        
       

         
 

         
 

   

          
 

      ÏÚ Ï‡˙È˘ ÌÚË‰Â"
"Ú‚‰ ‰Ê ÂÏ ‡ ÂÈ˘ÚÓ ÂÚ ÈÎ ,ÂÈ˘ÚÓ ÚÂ



  



         


˘ÂÚ‰ ÂÏ ‰˜ ‰Ó ‡ËÁ ˙ÈÒ˘ ÂÏ Ï‡ Ô˙È˘ È„Î ÔÎ ‰Ê ‰È‰Â"
'˙ÓÎ È‰˙ ‡ Ï‡' :ÌÈÓ Ó‡˘ ÂÓÎ ,‰˙ÈÓ ÂÓÎ ‡Â‰ ˘‡

"(È ,È „Ó)

  

    
        

"Â ÂÚ‚È ‡ÏÂ Ì„‡ È ÂÓ˘È˘"
        

     ÍÈˆ  '‡˜È ‡ÓË ‡ÓËÂ'"
"ÌÈÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˘˜Ó ÌÈÂ ,ÌÈÏ ÂÚˆ ÚÈ„Â‰Ï

          
         



           
 

ÏÈ„‰ ‡Â‰Â ÏÈ‡Â‰ ?„„ ˘ÈÏ ÌÈ‡ÓË ‡˘Ó ‰˙˘ ‰Ó"
"Ï„È ‡Â‰ Û‡ Â‰ÚÏ ˘È‡ ÔÈÂ Â˙˘‡Ï ˘È‡ ÔÈ Ú‰ ÔÂ˘Ï

          
        
           

        
          

  Ï‡ Â˘È ˘‡ „Ú 'Â‚Â ˘È „„ ÔÎ ÏÚ"
"ÂÂÂÚÓ È˜ ‡Â‰ ÈÎ ÎÂÈ Ê‡ ,ÏÎÂ ÏÎÓ ÂÚ‚Ó ‡Ù˙ÈÂ Â˙ÚˆÓ ÂÙÒ‡ÈÂ '‰



   



         
      

התשובה תהלי  מרכזי מסר ישנו המצורע של בהנהגותיו
על התלמידי ע נדבר הרע. בלשו שנכשל מי על שעובר
בדר החוטאי את מדרי הוא כיצד בריותיו, ע ה' חסד

.הרעי ממעשיה לשוב לעורר מנת על המתאימה

  

         
      

 

˙Úˆ ‰Â˙‰ Â˙‡˜˘ ÌÈ˙Â ÌÈ„‚ ÂÓ‡‰ ÈÂÈ˘‰ ‰ÊÂ"
‰È‰ ‡ÏÙÂ ˙Â‡ ‡Ï‡ ÌÏÂÚ Ï˘ Â‚‰ÓÓ ÂÈ‡ ,Ì˘‰ ˙ÂÙ˙Â˘
˙Â˙˘Ó Ú‰ ÔÂ˘Ï ÙÒÓ‰˘ ,Ú‰ ÔÂ˘ÏÓ ÔÈ‰Ê‰Ï È„Î ,Ï‡˘È
ÂÚ‰ ÈÏÎ ÔÈ˙˘Ó ,˙È‰ ı˙Â‰˘ „Ú ÂÚ˘ „ÓÚ Ì‡ ...Â˙È ˙ÂÈ˜
„ÓÚ Ì‡Â ,Â‰ËÈ Â ÊÁ Ì‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÎÂ˘Â ˘ÂÈ ‡Â‰˘ Â˙È˘

"...ÂÈÏÚ˘ ÌÈ„‚‰ ÔÈ˙˘Ó ,ÂÙ˘È˘ „Ú ÂÚ˘

          
         
           
            


           

  



  



Ì‰ ÈÎ ÓÂÏ ÈÏ‡ Â˜‰Â" ÈÎ ,ÁÂ‰ ˙ÂÒ‚ ÏÚ ÌÈ‡
"„ÂÎ È˘ÂÏÓ ˙ÂÈ „Î˙‰Ï ÌÏÂÚ‰ Í„

         
     

      
     

           
          

         
            


          

            
     

          
 

           
          

         


       

          
   

         
            



         



   



          
        

          

          
 

        
   

          
        
             



Ï‡ ,ÌÈ˙‰ ÈÚ‚ ÔÎÂ ÌÏÂÚ ‰ÂÂ‰ ‡ÏÂ ÏÏÎ ÚË ÂÈ‡ ÔÈÚ‰ ‰Ê"
ÌÙÂ‚ „ÈÓÚ‰Ï „ÈÓ˙ Ì‰ÈÏÚ '‰ ÁÂ ‰È‰È ,'‰Ï ÌÈÓÏ˘ Ï‡˘È ˙ÂÈ‰
,ÔÂÂÚÂ ‡ËÁ Ì‰Ó „Á‡ ‰˜È ˘‡ÎÂ ,ÂË ‰‡Ó Ì‰È˙Â Ì‰È„‚Â
,ÂÈÏÚÓ Ò '‰ ÈÎ ˙Â‡Ï Â˙È Â‡ Â„‚ Â‡ Â˘ ÂÚÈÎ ‰ÂÂ‰˙È
ÂÈÊÁÈ ‰Ê ÈÙÓ ...'‰ ˙ÎÓ ‡È‰ ÈÎ '...È˙˙Â' Y Â˙Î‰ Ó‡ ÔÎÏÂ
ÈÎ Ú‰ Â‡ È˙˘‰ Â‡ ÂÚ‰ Â‡ „‚‰ ˜ÂÒÙÂ ˜ÂÒÙ ÏÎ Â˙Î‰

"Ò „‰

          
          
           

    

ÂËÏÁ‰˘ „ˆÏ ,ÌÈ„‚‰ ÈÎ ‰‡Â" ,ÂÂÈÏÎ ‡Â‰
Â˘Ï ‰Â˘˙ ÏÚÏ ‰ÙÂ˙ ÔÈ‡ ÔÎ Ì‡ ,ËÏÁÂÈ ‰Â˘‡‰ ÌÚÙ Ì‡
'‰ ıÂÙÁÈ ‡Ï ÈÎ ÂÏ Ì„˜ ÎÂ ,ÂÂÚ ‡ ‰Ê ˙Úˆ˘ ‡ËÁ ÏÚ
ÔÂ˜È˙Â ‰Â˘˙ Â˘È˘ Ì„‡ ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ...Ì„‡ ÔÂÓÓ ÔÂÈÏÎÂ „ÒÙ‰
ÒÂÈ ÂÂ˘Â ,Ï„ ‡Ï‡ ,ÂËÏÁ‰ „‡ ÂÈ‡ È‰˘ ,ÂËÏÁ‰ Á‡ Ì‚



  



‰Â˘‡ ÌÚÙ ‰ËÂÏÁ ˙ÚˆÏ ‰˘È ‰ÊÏ ,‰ËÂ Ú‚‰ ÂÓÓ
        

 "'‰ ÈÎ„ ÌÈ˘ÈÂ ,

         

           
     

        
         

          

        
         

          
    

          
         

           
          

          
  

          
          

           
    

          



   



            


        


         
    

         
         

   
         
          
            
           

    



  סיכום דיני צרעת הבגד

פסיקת   תאור הנגע

  הכהן

מצב הנגע 

  חר הסגרלא

פסיקת 

  הכהן

מצב הנגע 

לאחר הסגר 

  שני

  פסיקת הכהן

בגד לבן מצמר 

או מפשתים או 

כלי עור בעל 

צבע טבעי 

שהופיע בו כתם 

ירקרק או 

אדמדם בגודל 

  גריס  

מסגיר 

  לשבוע

השתנה צבע 

הכתם למראה 

  טהור

מכבס 

ומטביל 

  וטהור

    

שורף את   התפשט הנגע

  הבגד

התפשט הנגע 

  בכל הבגד

  רטהו

מכבס את   עמד בעינו

מקום 

הנגע 

ומסגירו 

לשבעה 

ימים 

  נוספים

עמד הנגע 

  בעינו

שורף את 

  הבגד

שורף את   התפשט הנגע

  הבגד

קורע את   כהה הנגע

מקום הנגע 

תופר , ושורפו

, טלאי

מטביל את 

  הבגד וטהור

שינה הכתם 

את צבעו לצבע 

  טהור

מכבס 

ומטביל 

  וטהור
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לעילוי נשמת
הורינו היקרים

הר"ר שלמה זלמן ומרת יוכבד

רחמני  זצ"ל

הרב דוד יצחק ומרת רחל

אלטשולר זצ"ל

לוי יצחק ויהודית רחמני הי"ו
הוקדש על ידי ילדיהם


